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Algemeen
Coronacrisis
We zijn inmiddels een half jaar verder met de coronacrisis. Nadat in de zomer plotseling veel
meer mocht, zijn de maatregelen eind september en vooral half oktober weer flink strenger
geworden. De belangrijkste zaken zetten we op een rij.

Communicatie met clubs, bonden en leden:
Belangrijk is om veranderingen in de maatregelen, die van impact zijn op het schaken, snel te
communiceren. We sturen daarom regelmatig mailings uit, met informatie over de actuele
maatregelen en de vertaling naar het schaken daarvan, met voorbeelden van clubs en met
informatie voor clubs over financiële tegemoetkomingen van het Rijk.
We hebben alle informatie ook gebundeld op schaakbond.nl. Daar zijn ook het actuele specifieke
schaakprotocol opgenomen, plus handleidingen voor de clubavond en voor jeugdtoernooien.
We hebben in juni en in september 2 belrondes onder 30 clubs gehouden, om na te gaan hoe het
gaat, wat er leeft en waar behoefte aan ondersteuning is. Deze actie werd gewaardeerd en heeft
ons ook geholpen om de informatievoorziening naar alle clubs te verbeteren.

Activiteiten
Op dit moment (begin november) kunnen er bij volwassenen onder strenge voorwaarden nog
interne competities gehouden worden, mits de speellocatie van een club open is. Afgaande op de
signalen die wij van regionale bonden hebben gekregen, houdt een kleine minderheid nu een
fysieke clubavond. Jeugdclubs en jeugdafdelingen draaien wel vaker door.
Veel clubs zijn weer overgestapt op een online clubavond. Waar gewenst hebben we clubs
daarbij geholpen. De teambattle op Lichess, een goed initiatief van Groninger Combinatie, wordt
sinds oktober weer wekelijks op zondagavond gehouden. De KNSB start zelf ook met een online
teamcompetitie, gemodelleerd naar de Pro Chess League op Chess.com. De online competitie zal
op 5 zaterdagmiddagen van december tot en met februari.
Daarnaast zijn we ook bezig met de ontwikkeling van allerlei andere online activiteiten, zoals
trainers- en scheidsrechtersopleidingen, webinars en jeugdtoernooien.
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Vervallen BTW-vrijstelling
De staatssecretaris van Financiën heeft op 31 augustus 2020 besloten om het verzoek van de
denksporten om op sociaal-culturele gronden de BTW-vrijstelling te houden, af te wijzen. Dat
betekent dat de BTW-vrijstelling per 1 januari 2022 komt te vervallen. Bonden en clubs hebben
dus nog ruim een jaar om zich voor te bereiden. We zijn met NOC*NSF, de denksportbonden en
het ministerie in gesprek om deze overgang zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Schoolschaak
Schoolschaaktoernooien
De scholenkampioenschappen voor BO Algemeen (viertallen) zijn begin maart vlak voor het einde
van de lokale voorronden afgebroken vanwege corona. In juni hebben we gelukkig nog heel veel
scholen teruggezien bij het NK Schoolschaak Online.
Aan de lokale voorronden hebben naar schatting dit jaar evenveel kinderen deelgenomen als het
jaar ervoor, namelijk 9.500 kinderen. Van de helft van de regionale bonden hebben we echter
geen complete cijfers ontvangen.
Wat we wel inmiddels compleet hebben is het lijstje van 112 lokale organisatoren van al die
voorronden. Mochten de corona maatregelen ook begin van het jaar nog doorwerken voor
jeugdevenementen dan zullen we deze organisatoren helpen met het online organiseren van hun
voorronden, dan wel tips geven hoe ze de aantallen kinderen per zaal kunnen beperken. Je zou
bijvoorbeeld een ochtend- en middag programma kunnen maken of kunnen spreiden over
meerdere dagen. Vooralsnog staan scholen niet te springen om deze toernooien dit seizoen te
huisvesten.
Voor de kwalificatietoernooien 345 is meer tijd en verwachten we minder problemen, omdat die
veelal pas vanaf maart plaatsvinden. Deze toernooien zijn tevens een stuk kleiner van omvang.

Stedelijke schoolschaakprojecten
Vanaf juni zijn voor de helft de lessen bij de stedelijke projecten in Den Haag, Amsterdam,
Westland en Eindhoven weer opgestart na een onderbreking van 3 maanden. De andere helft is
pas in september weer gestart. Een deel van de lessen was in die 3 maanden online doorgegaan,
maar de voorkeur gaat duidelijk uit naar fysieke lessen. Sommige scholen staan vanwege corona
minder open voor externe activiteiten. Dit heeft ook geleid tot enkele afzeggingen dat de school
even geen externen meer toelaat tot de school. Ook is het lastiger om vacatures ingevuld te
krijgen. Zo hebben we in Drunen nog een openstaande vacature.
Campagne “Wij zijn aan zet”
Half oktober is een campagne gestart met als doel een netwerk op te zetten van (school)
schaaktrainers. Eerder was in juni al een groepsapp in het leven geroepen, waaraan inmiddels
bijna vijftig schoolschaaktrainers verbonden zijn. Hierin wordt informatie en ervaring
uitgewisseld over bijvoorbeeld het omgaan met de Corona maatregelen, lesmateriaal,
opleidingsmogelijkheden en gemeentelijke subsidie aanvragen.
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De campagne heeft als doel om zowel de verbinding tussen de KNSB en (school) schaaktrainers
als die van trainers onderling te versterken. Dit krijgt onder andere vorm door het versturen van
een nieuwsbrief door de KNSB aan leden van dit platform en het organiseren van Webinars met
onderwerpen voor en door leden van deze groep. Inmiddels hebben bijna honderdvijftig trainers
zich bij dit netwerk aangesloten.

Breedteschaak
Jeugdoverleggen
In juni en in september hebben we drie online overleggen georganiseerd, twee met de regionale
jeugdleiders en een met de jeugdleiders van verenigingen.
Alle drie vonden plaats op Zoom en werden goed bezocht. De bijeenkomst met jeugdleiders van
verenigingen trok 35 personen. De insteek van die bijeenkomst was vooral kennisuitwisseling en
tips om de coronaperiode door te komen. Dat is goed gelukt.
Met de regionale jeugdleiders is de opstart van de jeugdevenementen besproken in samenhang
met de uitgestelde regionale kwalificaties. Voor de Nationale Pupillendag in juni hebben enkele
bonden hun kwalificaties alsnog online georganiseerd. In september hebben de nodige bonden
hun kwalificaties voor de Jeugdclubcompetitie D en E alsnog kunnen afmaken, zodat de landelijke
wedstrijden op 3 oktober van start konden gaan.
Tevens is een nieuw schema voor het Huttontoernooi besproken. Het geplande toernooi van de
SBO is een jaar uitgesteld naar 2021 (Hengelo), waardoor alles een jaar is opgeschoven.
Het volgende schema wordt vastgesteld:
2021: SBO (Hengelo)
2022: LeiSB
2023: SGS
2024: OSBO
2025: SGA
2026: HSB (100 jaar bestaan)

2027: LiSB (100 jaar bestaan)
2028: ZSB
2029: RSB
2030: NOSBO
2031: NBSB
2032: NHSB
2033: SBO

Clubondersteuning
Enquête vitale verenigingen
Door de corona crisis is het eindrapport van de begin dit jaar gehouden Enquête vitale
verenigingen nog niet uitgebracht. Deze wordt in december alsnog verwacht.
Good Practices
Op de KNSB website zijn inmiddels de good practices terug te vinden van het door Jasel Lopez
uitgevoerde onderzoek. Verenigingen kunnen lezen hoe 10 verenigingen omgaan met
ledenwerving en behoud bij zowel de jeugd als senioren en kunnen daar hun voordeel mee doen.
Subdidies
Aan SV Maastricht is een bijdrage uit het Groenfonds toegekend van € 1.000. Zij gaan hun

Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl

jeugdafdeling versterken en de banden met het schoolschaak in hun direct omgeving verder
ontwikkelen.
De nieuw opgerichte club Power Chess Bredase Schaakvereniging heeft een bijdrage ontvangen
van € 200 voor een nieuwe website.

Communicatie en algemene dienstverlening
Websites
Begin juni is het redesign van de websites www.schaakbond.nl en www.schaken.nl opgeleverd.
De sites zien er nu frisser en moderner uit. Het heeft helaas wel flink langer geduurd dan
gepland. Inmiddels is ook de menustructuur van schaakbond.nl vereenvoudigd en zijn waar nodig
teksten geactualiseerd of toegevoegd. De vereenvoudiging van de menustructuur van schaken.nl
is nu geprogrammeerd en dient voor het eind van het jaar gerealiseerd te zijn.

OLA
Half september is er een nieuwe release geweest. In deze release werden hoofdzakelijk bugs
gerepareerd en kleine aanpassingen live gezet. We hebben voorlopig geen plannen voor het
ontwikkelen van nieuwe zaken.

Kadervorming
Voortgang opleidingen
Een aantal opleidingen is in het voorjaar, met dank aan de grote flexibiliteit van docenten en
deelnemers, online afgerond:
• Schaaktrainer 1 Leiden (10 geslaagden)
• Schaaktrainer 2 Leiden (4 geslaagden)
• Schaaktrainer 1 Rotterdam (7 geslaagden)
• Schaaktrainer 1 Amsterdam (9 geslaagden)
• Schaaktrainer 1 Zwaag (9 geslaagden)
Bijna afgerond:
• Schaaktrainer 3 Utrecht (gestart met 8 deelnemers)
• Schaaktrainer 1 Eindhoven (gestart met 12 deelnemers)
Bij het opstarten van de opleidingen in het nieuwe seizoen is van tevoren aangekondigd dat de
cursus eventueel online voortgezet zou worden, als nieuwe Corona maatregelen hierom vragen.
Dit is op het moment van schrijven actueel geworden.
De volgende cursussen zijn opgestart en nu lopend:
• Schaaktrainer 1 Sliedrecht (9 deelnemers)
• Schaaktrainer 1 Leeuwarden (10 deelnemers)
• Schaaktrainer 1 Breda (7 deelnemers)
• Schaaktrainer 2 Sliedrecht (10 deelnemers)
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Webinars:
• Een ingeplande cursus Scheidsrechter 1 eind september vond geen doorgang vanwege te
weinig aanmeldingen. Voor deze Webinar werd een eigen bijdrage gevraagd. Eerdere
Webinars waren steeds gratis te volgen. Dit heeft wellicht invloed gehad op het aantal
aanmeldingen.
Ingepland/verwacht:
•
•
•
•
•

Webinar “Inleiding in de Stappenmethode” (10 november)
Webinar “Overstappen naar online Lesgeven” (12 november)
Cursus Schaaktrainer 1 volledig online, gericht op online lesgeven (start 2 december)
Cursus Schaaktrainer 2 volledig online, gericht op online lesgeven (start 26 november)
Cursus Schaaktrainer 1 in Tegelen/Maastricht (start niet voor 2021)

Ontwikkeling en verbetering opleidingen
Het afgelopen half jaar gaf de mogelijkheid om veel te experimenteren met Webinars en online
cursussen. Deze worden over het algemeen goed ontvangen. Wel geven zowel docenten als
deelnemers aan dat zij de voorkeur houden voor fysieke bijeenkomsten. Aandachtspunt is het
wel of niet vragen van een eigen bijdrage voor Webinars en de hoogte van de eigen bijdrage. Een
gratis online cursus Scheidsrechter 1 werd goed bezocht, voor een betaalde cursus kwam geen
enkele inschrijving.
Momenteel zijn in ontwikkeling:
•
•
•

Een Webinar (serie) over het Begeleiden van groepen (kinderen)
Een e-learning Scheidsrechter 1: Bij NOC NSF is hiervoor succesvol een subsidie
aangevraagd.
Online proeftoetsen Schaaktrainer 1 en Schaaktrainer 2 voor op de website. Doel is om
mensen te enthousiasmeren een (online) cursus te volgen.

Competitie en rating
Competitie
KNSB competitie
De competitie 2019-2020 is na ronde 6 afgebroken en geannuleerd.
Ongeveer 70% van de teams heeft zich ingeschreven voor de competitie 2020-2021, het is de
vraag of deze competitie daadwerkelijk zal starten. In de periode december 2020 – februari 2021
zal een alternatieve competitie online worden gespeeld, op 5 zaterdagmiddagen.

KNSB Beker
De Beker 2019-2020 is net als de competitie afgebroken en geannuleerd.
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Van het seizoen 2020-2021 zijn in het geheel twee wedstrijden gespeeld.

Competitie-, rating- en kalenderwebsites
Per 1 november is het nieuwe systeem
- Kalenderwebsite voor rating rapportages
- Online database programma voor verwerking
- Ratingviewer voor het tonen van de ratings
operationeel. Alles is klaar voor een maandelijkse ratinglijst.

Topschaak
Programma Anish Giri
Het programma van Anish in 2020 stond voor een belangrijk deel in het teken van het
Kandidatentoernooi. Zoals bekend werd het kandidatentoernooi in maart na 7 ronden
afgebroken vanwege de COVID-19 pandemie. De FIDE heeft lang volgehouden dat het
Kandidatentoernooi hervat zou worden in november 2020. Anish heeft zich in de maand oktober
met andere Nederlandse topspelers voorbereid op die mogelijke hervatting. Uiteindelijk heeft de
FIDE het kandidatentoernooi nu toch verplaatst naar voorjaar 2021.
Anish heeft verder alleen deelgenomen aan online toernooien. In online schaak met versnelde
speeltempo’s heeft hij zich duidelijk ontwikkeld. Zo bereikte Anish bijvoorbeeld de finale van het
Chessable Masters toernooi (die hij verloor van Magnus Carlsen).

Programma Jorden van Foreest
Het wedstrijdprogramma van Jorden van Foreest is vanwege de pandemie enorm beperkt het
afgelopen halfjaar. Hij heeft alleen deelgenomen aan de Bundesliga en aan de Spaanse
teamcompetitie (beide in toernooivorm). Ook het trainingsprogramma is aangepast vanwege de
corona-maatregelen. Trainingen, onder andere door Rustam Kasimdzhanov, vonden online
plaats.

Online Olympiade
Vanwege het niet doorgaan van de (fysieke) Olympiade organiseerde de FIDE deze zomer op
korte termijn de Online Olympiade. Deze startte op 23 juli met de zwakkere landen en mondde
uit in een finale op 30 augustus. Er werd gespeeld in diverse groepen van waaruit landen steeds
zouden kunnen promoveren naar ‘hogere’ groepen. Speeldagen waren steeds vrijdag tot en met
zondag. De speeltijden konden niet vooraf worden vastgesteld (vanwege de verschillende
tijdzones).
De FIDE had gekozen voor interessante vorm. Teamwedstrijden werden gehouden over 6 borden,
waarbij tenminste 2 borden door vrouwen moesten worden bezet, alsmede 1 junior bord, en 1
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bord voor een junior meisje. Ieder land kon 6 reservespelers aanwijzen zodat een team in totaal
uit 12 spelers bestond en er volop gewisseld kon worden.
Het Nederlandse team bestond uit:
1.
Anish Giri
2.
Jorden van Foreest
3.
Benjamin Bok
4.
Erwin l’Ami
5.
Zhaoqin Peng
6.
Anne Haast
7.
Rosa Ratsma
8.
Iozefina Werle
9.
Max Warmerdam
10.
Liam Vrolijk
11.
Machteld van Foreest
12.
Eline Roebers
Captain Jeroen Bosch
Nederland speelde de eerste wedstrijden van 14-16 augustus in de 2e Divisie. In een relatief
sterke groep werd Nederland uiteindelijk 2e door in de slotronde groepswinnaar Spanje te
verslaan.
Van 21-23 augustus werden de wedstrijden in de Top Divisie gehouden. Nederland zat in Poule B
en eindigde als 6e - niet in de buurt van een van de 3 promotieplaatsen. De individuele resultaten
zijn terug te vinden op https://olymp-results.fide.com/team/ned
De finale op 30 augustus werd ontsierd door een internetstoring waardoor 2 Indiase spelers hun
connectie verloren. Uiteindelijk nam (de Russische) FIDE president Dvorkovich het controversiële
besluit om zowel India als Rusland tot winnaar te verklaren (dit tot frustratie van diverse
Russische spelers).

NOC*NSF
De toekenning van NOC*NSF voor de periode 2021-2024 is bekend. Wij ontvangen jaarlijks €
130.000 voor topschaak en talentontwikkeling. Dat is evenveel als in de afgelopen periode.
Gezien het uitstel van de Olympische Spelen, corona, en het feit dat er 6 miljoen is ‘overvraagd’
door alle sportbonden samen is dat een goede uitkomst.

Talentontwikkeling
Papendal talentenprogramma
Jorden van Foreest is doorgeschoven naar ‘topschaak’. Dat betekent dat er een plek is
vrijgekomen binnen het NOC*NSF systeem voor 1 talent. Die plek is toegewezen aan Max
Warmerdam. De overige junioren in deze groep zijn Lucas van Foreest, Casper Schoppen en Liam
Vrolijk.

Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem. Tel.: [023] 525 40 25. E-mail: bondsbureau@schaakbond.nl
IBAN NL67 ABNA 089.17.43.537. BTW nr.: 25.66.692.B01. Website: www.schaakbond.nl

Er is vanwege corona relatief weinig getraind. Er waren online trainingen met Rustam
Kasimdzhanov, en er is een trainingsmatch Nederland-Oezbekistan georganiseerd. Daarnaast
huren de talenten computertijd in (via chessbase) om te analyseren met sterke engines. In
oktober heeft een trainingsweek op Papendal plaatsgevonden met Loek van Wely als trainer.

Individuele trainingen statushouders
De trainingen voor statushouders zijn individueel en voor een deel online. Deze programma’s
ondervinden geen nadeel van de corona maatregelen.

EJK Online
Op 18, 19 en 20 september zijn de Europese Jeugdkampioenschappen online gespeeld in de
categorieën t/m 18, 16, 14, en 12 jaar (open en meisjes). Deelnemers moesten daarbij zoveel
mogelijk geplaatst worden in een fysieke speelzaal. Ieder land mocht 3 speelzalen aanwijzen.
Namens Nederland hebben 23 talenten deelgenomen aan dit EJK. Aansprekende speelzalen
werden gevonden in Amsterdam, Groningen en Eindhoven. Vanuit het budget voor de
uitzendingen heeft de KNSB de inschrijvingskosten betaald, alsmede de kosten voor huur van de
speelzalen, en voor de arbiters en begeleider. De deelnemers speelden via een eigen laptop op
een nieuw platform tornelo.
Het EJK verliep voor Nederland behoorlijk succesvol met een zilveren medaille voor Casper
Schoppen (t/m 18 jaar), brons voor Eline Roebers (meisjes t/m 14 jaar) en een bronzen
teammedaille voor de meisjes.

Evenementen
Evenementen volwassenen
Nadat eerder het ONK Dieren was afgelast, is ook het Deloitte NK Algemeen en Dames voor 2020
afgelast. Er is in november wel een NK Internet gepland.

Evenementen jeugd
Online jeugd NK’s
In de maanden mei en juni hebben we alle reguliere jeugd NK’s alsnog online gehouden. De
individuele kampioenschappen inclusief een live uitzending op Twitch.tv/schaakbond met
speciale gasten onder deskundige regie van IM Stefan Kuijpers.
Op 21 mei het NK D Online:
Winnaars: Prajit Sai Kumar en Lauri Maris
Bij de jeugd algemeen hadden we met de eerste valsspeler te maken. Een dag na het
kampioenschap gaf de speler zijn oneerlijke spel gelukkig zelf toe. Controle door Chess.com
bevestigde dit, evenals het eerlijke spel van de andere toppers.
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Op 20 juni het NK FGH Online.
Met zowel Joyce van der Meijden van Simon de Schaker, als Nick Schilder in de Twitch uitzending,
kregen de allerjongsten geweldige aandacht.
Winnaars: Oliver Chui en Daria Rudolph (H), Simon Rudolph en Lisa Deij (G), Wouter Terlouw en
Luna Huang (F).
Helaas zijn twee van deze talenten Simon en Daria alweer naar het buitenland verhuisd (Leipzig).
Verder waren er diverse teamtoernooien:
Het NK Schoolschaak Algemeen is eerst in 3 kwalificatieweken gespeeld, vervolgens een halve
finale week en een finaledag. Telkens konden spelers hun resultaat verbeteren, zodat iedereen
heel flexibel kon meedoen. In totaal met 700 deelnemers. Lang nog geen 10.000 die fysiek
meespelen. Met Chessity was afgesproken dat zij 10 teams voor de halve finale leverde. Dat ging
heel goed. Twee van die teams haalde ook de finale (laatste 18).
Het OBS 't Schöppert uit Hengelo werd de nieuwe kampioen.
Bij het NK 345 (groepen 3, 4 en 5) is een kwalificatieweek gespeeld en een finaledag. In totaal
100 deelnemers. Het KWS uit Apeldoorn pakte de titel in een finale van 10 teams.
De dag voorafgaand aan de teamfinales, speelden de top 3 van alle losse toernooien een aparte
individuele finale NK Schoolschaak. Ralf Sterk won de finale Algemeen, Emma Barbier (groep 5),
Boyd Leenen (groep 4) en Abel Drenthen (groep 3).
Het NK Viertallen met zowel clubs als scholen was in april en mei het eerste teamtoernooi dat
aansloeg en alle records verbrak met 174 deelnemers en 69 teams op de tweede vrijdagmiddag.
Op 19 juni steden de laatste 13 teams om de titel. JSC Magnus Leidsche Rijn pakte wederom de
titel, hoewel ze ditmaal echte tegenstand kregen. KC Chesscool werd op een puntje tweede, RSR
Ivoren Toren en Voerendaal gedeeld derde.
NK E, 5-6 september, Waalwijk
De organisatie van het NK E in Waalwijk heeft op ons verzoek het uitgestelde kampioenschap
alsnog opgepakt en wel op 5-6 september jl. Na het uitbrengen van het protocol veilige opstart
jeugdschaakevenementen hebben zij de coronamaatregelen besproken met het hotel en hebben
zij hun voorzorgsmaatregelen genomen.
Onze restrictie van maximaal 1 begeleider per deelnemer heeft ook goed gewerkt. De organisatie
kon in de accommodatie zowel de 60 spelers als de 60 begeleiders goed onderbrengen.
Verder:
- Geen toeschouwers in de speelzaal;
- Ruime indeling van de speelzaal;
- Brede gangpaden en inrichtingsverkeer voor de looproute;
- Schoonmaak voor de handen voor alle deelnemers bij de ingang voor elke ronde;
- Live borden, zodat iedereen thuis toch kan volgen;
- Veel foto's om toch sfeer te kunnen laten zien;
- Speciale zaal voor begeleiders met vaste zitplaatsen op 1,5 meter van elkaar;
- Maximaal 1 begeleider per deelnemer;
- Kleine prijsuitreiking met uitsluitend de prijswinnaars in de zaal (top 4 meisjes en top 9 jeugd);
- Goede afspraken met de horeca / hotel over verantwoordelijkheid in de zalen;
- Vooraf goede digitale registratie van de deelnemers en contactgegevens van de begeleiders.
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Van het oorspronkelijke deelnemersveld hebben er uiteindelijk 10 afgezegd, waarvan 6 corona
gerelateerd. Deze zijn allemaal vervangen door reserves.

NK D in Doetinchem
Het uitgestelde NK D stond gepland op 24-25 oktober in een grote middelbare school.
Schaakvereniging Doetinchem stond borg voor de organisatie. De schoolleiding liet echter weten
dat ze alsnog afzagen van de huisvesting van het NK D vanwege corona. Daarop is besloten
alsnog het NK D af te gelasten. Eerder dit jaar is het kampioenschap ook online gehouden.

Kwalificaties AB en C meisjes
De eerste twee kwalificaties AB + C meisjes van september (Heereveen) en november(Schagen)
zijn uitgesteld naar het voorjaar 2021. De derde (nu de eerste) staat vooralsnog gepland op 29-30
december 2020 in Capelle aan de IJssel. Ook die is nog niet zeker. Zodra we meer weten of
wedstrijden weer mogen plaatsvinden, zullen we opnieuw het kwalificatie rooster vaststellen. In
het uiterste geval dat er geen enkele kwalificatie door kan gaan en wel het NJSK (in Almelo in
mei) zelf, zullen we iets bedenken om de kwalificaties online te houden in maart.

Jeugdclubcompetitie
De opzet van de Jeugdclubcompetitie A t/m E is aangepast aan de coronamaatregelen. Massale
evenementen van 300 deelnemers zijn niet mogelijk. Door het scheiden van de categorieën, het
iets inkrimpen van aantal teams en het decentraliseren van de wedstrijden voor de A en de C,
hebben we toch een mooi programma kunnen samenstellen. Op 3 oktober zijn zowel de A, C als
E teams gestart met hun eerste speeldag, dan wel halve finales. In september hebben de
regionale bonden nog de gelegenheid gehad om hun kwalificatie toernooien voor de D en de E af
te ronden. De 2e en 3e speelronden zijn vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar januari
2021.

Kwalificaties NK VO
Op 6 november starten de kwalificaties voor het NK Schoolschaak voor teams in het Voortgezet
Onderwijs (NK VO) op het platform van Chess.com. Vorig jaar hadden we een record aantal
deelnemers van 250, ca. 60 teams. Dit jaar ziet dat er ook weer goed uit.
De finale in januari kan wellicht niet fysiek plaatsvinden, maar er wordt in samenwerking met
Tata Steel Chess al bekeken hoe we een online versie ook heel aantrekkelijk kunnen maken.

PR-activiteiten
Sinds 16 augustus jl. is Karlijn Jongbloets voor 2 dagen in de week werkzaam bij de KNSB, op
inhuurbasis. Zij houdt zich bezig met digitale marketing en communicatie. In eerste instantie is zij
aan de slag gegaan met de voortzetting van de Schaakmatties nieuwsbrieven, de menustructuur
van de website en het meehelpen met de campagne om bestaande en nieuwe
schoolschaaktrainers te stimuleren zich bij de KNSB te melden.
Op de planning staan nu het opzetten van nieuwsbrieven voor alle leden, verbetering van het
gebruik van social media en daarna een mediakit maken waarmee sponsors benaderd kunnen
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worden. We zijn daarnaast aan de slag met een jaarplanning voor communicatie, zodat we tijdig
de communicatie en PR rond mediagenieke momenten kunnen starten.

Schaakmatties
Met de online finale van het NK 345, het NK Schoolschaak voor de groepen 3, 4 en 5, op 26 juni
werd de kampioensmaand juni en daarmee tevens het seizoen van Schaakmatties feestelijk
afgesloten.
Van de 2.200 gold houders op de Schaakmattiesclub hebben er ruim 1.600 een
herinneringsmedaille ontvangen en hebben er nog eens ruim 300 genoeg punten verdiend om
een leuk prijsje in de prijzenwinkel van Schaakmatties uit te zoeken. Deze prijzen zijn allemaal in
juli uitgeleverd.
Met name de herinneringsmedailles werden zeer gewaardeerd door de scholen, clubs en
kinderen. Dat was dan ook een verrassing.
In de zomermaanden hebben we de kinderen zoveel mogelijk aan het schaken gehouden door
hen elke week een challenge te laten doen via de Summer Challenges. Elke week hebben ca. 30
tot 50 kinderen de challenges weten te halen en hebben we steeds prijzen verloot, 8 weken lang.
In totaal hebben meer dan 300 kinderen in de zomer gebruik gemaakt van Schaakmatties.
In september is gestart met het nieuwe dagelijkse programma op Schaakmatties met de
Schaakmatties League (maandag t/m donderdag), Vrijdag Snelheidsduivels en de Weekend
Matties.
Vanaf 6 november worden de Snelheidsduivels en de Weekend Matties op de vrijdag, zaterdag
en zondag opgevolgd door de Team Battles voor clubs en scholen met een splitsing van de D, E
en FGH jeugd. Bij de Schaakmatties League wordt steeds een weekwinnaar uitgeroepen, waarvan
er steeds verslagjes op Schaakmatties.nl verschijnen.
In december komt er nog een toernooi bij voor scholen waar ze gratis aan deel kunnen nemen als
introductie. Scholen worden uitgenodigd om aan de Schoolschaak Christmas Cup deel te nemen
verdeeld over 4 regio’s: Noord-West, Noord-Oost, Zuid-West en Zuid-Oost. In een
kwalificatieweek 7 t/m 11 december en een finaledag op 16 december gaan de scholen strijden
om deze Christmas Cup.
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